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إعداد الطالبة
أدي برتي مرياب سوين

٧١٧١١٠٠٣٠الرقم اجلامعي: 

حتث إشراف
حسنان املاجستري: املشرف األول

نور جنة املاجستري:ةالثانيةاملشرف
اللغة العربيةتعليمقسم

كلية الدينية اإلسالمية
ماترامجامعة حممدية 
۲۰۲۱



ب

حبث علمي
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Artinya: sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada

diri mereka sendiri.

.١١القرآن سورة الّرْعد يف اآلية ١
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اإلهداء
أهدي  هذا البحث العلمي إىل :

اليت متطر على الرمحة الشفقة والدعاء وترشدين إىل نيين ينيت أمي احملبوبة -١
واألعمال احلسنة، أطال هللا هلا  األعمال واألهداف النافعة وترغبين يف النوا

عمرها.
الذي ربياين صغريا برتبية حسنة وأرشداين إىل سوائيدناملرحوم أيب احملبوب-٢

ألخالق ين  من الصاحلنياألعمال الصاحلة وأد .الكرمية، عسى أن تكو
أساتذي الذين عملوين اللغة العربية حىب ظهر شعور احلب يف تعليم اللغة -٣

حلق.  العربية 
وأهدى هذا البحث إىل عائليت احملبوبة اليت قد شجعتين يف كتابة هذا البحث.-٤
ت الذين اليزالون يرشدونين ويساعدونين على األعمال -٥ النافعة أصدقايت احملبو

دب صاحل. ويؤدبونين 



ك

كلمة الشكر والتقدير
بسم هللا الرمحن الرحيم

رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله  احلمد 
وصحبه امجعني أما بعد.

ذنه استطعة الباحثة أن تنته هذا البحث العلمي حتت العنوان " و ثري احلمد 
لدى الطالب ء الواجبات على مهارة كتابة اللغة العربية يفاعطإطريقة  عصرجائحة كورو

رمالفصل األول يف مدرسة املتوسطة العام الدراسي اإلسالمية بوكت قرآن نوسنتار ما
٢٠٢٠/٢٠٢١".

بعون  للغة العربية، احلمد  وإنطالقا من الشعور بواجيب ألكتب البحث العلمي 
هللا و توفيقه إنتهيت من كتابة هذا البحث العلمي. قد متت كتابة هذا البحث العلمي 
للحصول على الشهادة اجلامعة يف تعليم اللغة العربية. فإنين أقول شكرا كثريا لألساتذ الذين 

قد ساعدوين يف كتابة هذا البحث العلمي، منهم :
احلاج أرشاد عبد الغين.رئيس اجلامعة يف جامعة حممدية ماترام  الدكتور -١
سوندي املاجستري، عميد كلية الدين اإلسالم.-٢
حسنان املاجستري كوصفه رئيس قسم تعليم اللغة العربية واملشرف األول.-٣
.ةالثانية، املشرفنور جنة املاجستري-٤
واآلخرين الذين يعطون مساعدة يف كتابة هذا البحث العلمي. جزاكم هللا -٥

م.خريا على مساعدة وتوجيها
عسى هللا أن جيعل أعماهلم خاصة لوجه الكرمي جيزيهم هللا خريا ويعطيهم هداية 

وتوفيقه ومغفرته ورضوانه.
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٢٠٢١يويل ١ماترام، ....

الباحثة         
أدي برتي مرياب سوين

٧١٧١١٠٠٣٠الرقم اجلامعي : 



م

املستخلص

ثري حتت العنوان" ٧١٧١١٠٠٣٠البحث العلمي، أدي برتي مرياب سوين، رقم اجلامعي: 
لدى ء الواجبات على مهارة كتابة اللغة العربية يفاعطإطريقة  عصرجائحة كورو

رمالطالب الفصل األول يف مدرسة املتوسطة العام اإلسالمية بوكت قرآن نوسنتار ما
املشرف األول: حسنان املاجستري، املشرفة الثانية: نور ." ." ٢٠٢٠/٢٠٢١الدراسي 

جنة املاجستري.
ا صعبة حبيث مييل الطالب إىل أن  تعلم اللغة العربية هو أحد املوضوعات اليت تصنف على أ
يكونوا غري نشطني ومييلون إىل أن يكونوا سلبيني. يف تعليم اللغة العربية ، إحدى الطرق اليت 

اإلسالمية بوكت مدرسة املتوسطةلغة العربية لطالب الصف السابع يفيستخدمها مدرسو ال
دف هذه الدراسة إىل حتديد ما إذا قرآن نوسنتار هي طريقة اإلسناد ، الواجبات للطالب. 

ء الواجبات على مهارة كتابة اللغة العربية يفاعطإثري طريقة كان أسلوب الواجب له
لدى الطالب الف اإلسالمية بوكت قرآن صل األول يف مدرسة املتوسطةعصرجائحة كورو

رم يستخدم هذا البحث البحث الكمي. نتائج .٢٠٢٠/٢٠٢١العام الدراسي نوسنتار ما
، Yو Xللمتغريين T، اختبار Fهذه الدراسة هي: من نتائج اختبار الصالحية ، اختبار 

بعة. تائج اختبار الصالحية للمتغري يُقال إن نأي أن هناك متغريات مستقلة ومتغريات 
ا أكرب من ٢٧املستقل بعدد املستجيبني  . ويف الوقت نفسه ، ٠٫٣١١شخًصا صاحلة أل

ا حتتوي على قيمة أكرب من  لنسبة الختبار املوثوقية ، يُقال إن مجيع املتغريات موثوقة أل
لنسبة الختبار ٠٫٧٣٩، واليت تساوي ٠٫٥املهملة croncbachقيمة  X، يكون لـ Fبينما 

ثري على  Fوهو (عدد Fأكرب من جدول Fألن عدد Yيف نفس الوقت  =٥،٢٠٥ <
Fجدول  لنسبة الختبار ٤٫٢٤= ملثل  لنسبة لالختبار T). و  .T فإن اجلدول ،)T

count =٢٫٢٨١ <T table . ميكن أن ٠٫٠٥<٠٫٠٢أقل بكثري من ) بقيمة٠٫٦٨٤٨٥=
.Yاملتغرية على مهارات الكتابة العربية لدى الطالب Xتؤثر طريقة التخصيص 

ثري، الكلمة األساسية مهارة كتابة اللغة العربية ، ء الواجبات اعطإطريقة :  



ن



س

ABSTRAK

Skripsi, Ade Putri Mirab Suni, NIM 717110030 dengan judul “pengaruh metode
pemberian tugas terhadap keterampilan menulis siswa kelas VII pada
masa pandemi covid 19 di SMP IT Bukit Qur’an Nusantara Mataram
Tahun Ajaran 2020/2021” Pembimbing I: Husnan, M.Pd, pembimbing
II: Nurjannah M.Pd.

Pembelajaran bahsa arab merupakan salah satu mata pelajaran yang tergolong sulit
sehingga peserta didik cenderung tidak aktif dan cenderung pasif. Dalam
pengajaran bahas arab salah satu metode yang di gunakan oleh guru bahsa arab pada
siswa kelas VII di SMP IT Bukit Qur’an Nusantara adalah dengan metode
pemberian tugas, Metode pemberian tugas merupakan salah satu metode dalam
proses belajar mengajar yaitu suatu pengajaran yang dilakuakan dengan memberi
tugas kepada peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah
metode pemberian tugas berpengaruh terhadap ketarampilan menulis bahsa arab
siswa kelas VII pada masa pandemi covid 19  di SMP IT Bukit Qur’an Nusantara
Mataram Tahun Ajaran 2020/2021. Penelitian ini menggunakan penelitian
pendekatan kuantitatif. Adapun hasil dari penelitian ini ialah: dari hasil uji
validitas,uji F, uji T untuk variabel X dan Y yaitu terdapat variabel independent dan
variabel dependent. Hasil uji validitas dari variabel independent dengan jumlah
respondent 27 orang dikatakan valid karna lebih besar dari 0,311. Sedangkan untuk
uji realibilitas seluruh variabel dikatakan reliabel karna memiliki nilai lebih besar
dari nilai croncbach alpa 0,5 yaitu 0,739 adapun uji F, secara bersamaan X
berpengaruh terhadap Y karna F hitung lebih besar besar dari F tabel yaitu ( F
hitung= 5,205 > F tabel= 4,24). Demikian pula untuk uji T. Untuk uji T, tabel ( T
hitung= 2,281 > T tabel= 0,68485) dengan niali signifikan lebih kecil 0,02 < 0, 05.
Variabel X metode pemberian tugas dapat mempengaruhi Y keterampilan menulis
bahasa arab siswa.

Kata Kunci: Pengaruh, Metode Pemberian Tugas, Keterampilan Menulis Bahasa
Arab.
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فصل األول
أساسية البحث

أ. خلفية البحث

وية ، ويف ثاندرسة الاملجيب أن يدرسها طالب ادةامللغة أو الاللغة العربية هي 
والكتابة يف والقراءة كلماالستماع والةوهي مهاراةمهاراأربعةتعلم اللغة العربية هناك 

للغة العربيةةمهارا ، وجيب أن تكون هناك طريقة تستخدم لتعظيم كتابة الطالب الكتابة 
مهارات. من عوامل جناح أو فشل التعلم هو استخدام أساليب التعلم اليت تتفق مع 

عالقة اليت ال تنسجم بني املعلمني والطالب مما يسبب مشاكل يف ظروف الطالب وال
ه. ٢التعلم وهذا الشرط يؤدي إىل نتائج تعلم الطالب. أد

هلا ميزات خاصة ، هي أن اللغة العربية قادرة على التكيف مع اللغة العربية،
ا ديناميكية ومتنوعة وهلا وظيفة خاصة عن اللغات األخرى. اللغة ا لعربية العصر أل

ليست فقط لغة ذات أدب عايل اجلودة ملن يعرفها ويفهمها ، ولكن اللغة العربية هي 
لغة القرآن اليت ال ميكن فصلها عن بعضها البعض. لذا فإن دور اللغة العربية وكذلك 
وسيلة للتواصل بني إخواننا من البشر وكذلك وسيلة للتواصل مع هللا لتلبية احتياجات 

٣وخاصة الصالة.املسلم والعبادة 

ري نشطني غالطالب هييف التعلم وخاصة اللغة العربية املوجودةالتاملشك
إنشاء على نيادر سلبيني. لذلك، جيب أن يكون املعلمون قالومييلون إىل أن يكونوا 

.لطالبلر فرًصا ميكن أن توفم مبتكرة ومبتكرة وممتعة أيًضايعلتالعملية 
هي إحدى الطرق يف عملية التدريس والتعلم ، أي واجباتطريقة إعطاء الو 

العديد واجباتللطالب. توفر طريقة إعطاء الالتدريس الذي يتم عن طريق إعطاء املهام

2 Pada Mata, Pelajaran Al-qur An, and Ahmad Muamar, “MENULIS TEKS ARAB ( Penelitian
Tindakan Di Kelas VII B MTs Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang )” (2009).
3 Rofiq Faudy Akbar, “Studi Analisis Perilaku (Analisis Faktor-Faktor Komitmen Organisasional
Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Guru Madrasah Swasta Di Jawa Tengah,” Skripsi (2018):
121–180.
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إعطاء املهام  من الفوائد للطالب ألنه يف األساس إلبداعهم وأنشطتهم ، من بني مزا
م.، ميكن إتقان املعرفة اليت تعلمها الطالب وختزينها  ٤لفرتة طويلة يف ذاكر

الكتابة ةمهم. هذا كما ذكر ترجني أن مهار الكتابة من حيث التعلم شيء ةمهار 
تعمل كأداة اتصال بشكل غري مباشر ، وليس وجهًا لوجه مع أشخاص آخرين. يف 
نشاط الكتابة هذا ، جيب أن يكون الكاتب ماهرًا يف استخدام بنية اللغة واملفردات. 

يت مهار إلضافة إىل الكتابة تلقائًيا ، ولكن جيب أن ختضع للكثري من ةذلك ، ال 
نتظام. ٥املمارسة واملمارسة 

للتواصل بشكل غري مباشر وجهاً الكتابة هي مهارات لغوية يتم استخدامهاةمهار 
يت تلقائًيا ، الكتابة نشاط مثمر ومعّرب. مهارة الكتابة هذهلوجه مع اآلخرين. لن 

ملمارسة واملمارسةولكن  اليت هي كثرية ومنتظمة. يف األنشطة الكتابية ، جيب أن مير 
.٦والتفكري املنطقيهناك حاجة إىل معرفة واسعة

تساوي ، دخل املدرسة يف معرفة الفصل الدراسي امل، عندما٢٠٢٠يف عام 
الفصل اية يفم لتحقيق اهلدف يجيب أن تكون املدرسة أكثر جرأة يف تنفيذ التعل

ذي حدث يف الدراسي. ومع ذلك ، تعطلت العملية قليًال بسبب تفشي الفريوس ال
لفريوس يعرف إندونيسيا حيث كان تفشي الفريوس ينتشر بشكل متزايد وكان تفشي ا

وس كورويركز التعلم عرب اإلنرتنت / عن بعد على فهم الطالب لفري ١٩كوفيد سم
الب ، وفًقا ألنشطة وواجبات التعلم بني الط. ميكن أن ختتلف ا١٩وتفشي كوفيد 

م وظروفهم هم الطالب لفريوس  يركز التعلم عرب اإلنرتنت / عن بعد على ف. الهتماما
وتفشي كوفيد  ني الطالب ، ب. ميكن أن ختتلف األنشطة وواجبات التعلم ١٩كورو

م وظروفهم. وفًقا الهتماما

4 “SKRIPSI HEBY FATHNASARY NPM,” n.d.
5 Siswa Kelas and X S M A Negeri, “Upaya Meningkatkan Kemampuan Menulis Puisi Melalui
Model Pembelajaran Sinektik Siswa Kelas X 3 Sma Negeri 2 Sekayu Musi Banyuasin, Sumatera
Selatan,” Jurnal Ilmiah Guru Caraka Olah Pikir Edukatif 16, no. 2 (2012).
6 Nugraheti Sismulyasih Sb Sismulyasih Sb, “Peningkatan Keterampilan Menulis Manuskrip
Jurnal Ilmiah Menggunakan Strategi Synergetic Teaching Pada Mahasiswa Pgsd Unnes,”
Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4, no. 1 (2015): 64.
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حثً ١٩ل فرتة كوفيد خالةها الباحثتمن املالحظات اليت قدم التمشكة، وجد 
مثل التإسناد املهام ، كان هناك عدة مشكيواجهها املعلمون ، وحتديدًا يف عملية

قلة اإلبداع يف تقدمي املواد من قبل املعلم بسبب عرض املواد عرب جمموعة واتس اب ، 
ت) جتعل الطالب الطالب. االستقاللية عند التعلم من املنزل عرب اإلنرتنت (عرب اإلنرتن

ملهام واإلبالغ عنها أيًضا. نفسهم مث القيام  ا  ٧حباجة إىل فهم املواد اليت يقدمو

لسهولة اليت يتصورها بسبب احتم ال حدوث نقص من املؤكد أن العملية ليست 
ملعلم هي أكثر من الالزم يف الفهم أو الرتكيز للمادة ، والواجبات املنزلية اليت قدمها ا

لكسل يف أداء الكاهل الطالب حبيث يوتثقل يت قدمها املعلم.الواجباتشعر الطالب 
رميف  م الذي يتم تنفيذه هو ، التعلاملدرسة املتوسطة اإلسالمية بوكت قرآن نوسنتار ما

كوفيد نع انتشار فريوستنفيذ عملية التعلم عرب اإلنرتنت / عرب اإلنرتنت ، ويتم ذلك مل
مع لباحثةيت قدمها اا.استناًدا إىل نتائج املالحظات األولية الالذي حيدث حاليً ١٩

رماملدرسة املتوسطة اإلسالمية بوكت قرآن ناللغة العربية يفمدرس ٢٠يف وسنتار ما
قل لتعلم اللغة العربية ، فرباير ، ميكن االستنتاج أن العديد من الطالب يولون اهتماًما أ

ً على سبيل املثال ال يريدون التع ت الطالب. وهلم ، ال القيام مبهام أو أحيا و إجا
ملشكلة إىل أعمال البحث أو رفع هذه ةتم الباحثنفسه عند تكليفه مبهمة ، لذلك 

عطء الواجبات إريقة ثري طالعنوان "بل أطروحات علمية ملعرفة مدى فاعلية التعلم /
لدى الطالعصر جائحةعلى مهارة الكتابة اللغة العربية يف ب الفصل األول يف كورو

رممدرسة املتوسطة ٢٠٢٠/٢٠٢١سي العام الدرااإلسالمية بوكت قرآن نوسنتار ما
األسئلة و حتديد املشكلة-ب

دراستها سيتماملذكورة أعاله ، ميكن صياغة املشكالت اليتالبحثخلفيةمن خالل 
يف االقرتاح على النحو التايل:

7 Siska yolanda,” problematika guru dalam pelaksanaan kelas daring (online) selama masa
pandemi covid 2020), fakultas tarbiyah dan keguruan, hal 06 (16 juli,2020)
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يتأثر عل مهارة الكتابة يف تعليم يف عصر جائحة كوروالواجباتشكال أكيف.١
يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية بوكت قرآن نوسنتار ألولاللغة العربية يف الفصل ا

رم ؟٢٠٢٠/٢٠٢١عام الدراسي ما
اللغة العربية يف عصر طريقة إعطاء الواجبات عل مهارة الكتابة يفثريهناكهل.٢

لدى الطالب الفصل األول يف  مدرسة املتوسطة اإلسالمية بوكت جائحة كورو
رمقرآن نوسنتار ؟٢٠٢٠/٢٠٢١عام الدراسي ما

ج_ األهداف والنوافع
أهداف هذه الدراسة هي كما يلي:

يتأثر عل مهارة الكتابة يف كوروعصر جائحةيف الواجباتشكال أكيفرفةملع.١
يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية بوكت قرآن ألولتعليم اللغة العربية يف الفصل ا

رمنوسنتار  .٢٠٢٠/٢٠٢١عام الدراسي ما
اللغة العربية يف طريقة إعطاء الواجبات عل مهارة الكتابة يفثريهناكهلملعرفة .٢

لدى الطالب الفصل األول يف عصر جائحة مدرسة املتوسطة اإلسالمية كورو
رمبوكت قرآن نوسنتار .٢٠٢٠/٢٠٢١عام الدراسي ما

فوائد هذا البحث هي:
لنسبة للمستجيبني١  .

لفائدة على املبح ثري من املتوقع أن يعود هذا البحث  وثني يف التعامل مع 
. حىت يتمكن املستجيبون ألولالفصلالب الكتابة العربية لطاةعلى مهار طريقة

كطالب من توقع عملية تعلم اللغة العربية من حيث الكتابة
بتا. للك٢

ت للكاتبلنسبة  لفوائد على شكل إجا هذه الدراسة ، من املأمول أن تعود 
لتايل ميكن أن  لفضول املؤلف وللحصول على دليل على دراسة احلالة هذه. و
عتباره حتقيًقا ملتطلبات والتزامات الدورة. يكون هذا البحث مفيًدا أيًضا للكتاب 
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. للمؤسسات٣
ت يف حل املشكالت تستفيد املؤسسة من هذا البحث كمرجع أو  مصدر بيا

اليت حتدث. كمرجع للناشئني يف كتابة األوراق العلمية وكأرشيف للمؤسسة
د. حدود البحث

حدود البحث وهي:ةالباحثتيف هذه الدراسة أجر 
ثري طريقة اعطء عنوان البحث الذي سيتم مناقشته بلغة هذا البحث هو. ١

١٩اللغة العربية يف الفصل السابع فرتة كوفيد على مهارة الكتابة يف تعلم الواجبات
رم العام الدراسي مبدرسة املتوسطة اإلسالمية بوكت قرآن نوسنتار ما

٢٠٢٠/٢٠٢١

رميف . موقع البحث٢ مدرسة املتوسطة اإلسالمية بوكت قرآن نوسنتار ما

كانوا . العينة املستخدمة كأداة يف هذه الدراسة كانت طالب الصف السابع الذين  ٣
رميف .مدرسة املتوسطة اإلسالمية بوكت قرآن نوسنتار ما

ثري طريقة التخصيص واملتغري التابع (التابع) هو . ٤ اين) هو  املتغري املستقل (ا
مهارات الكتابة.
ه. حتديد املصطلحات

من أجل عدم التسبب يف مشكلة االختالفات يف الفهم ، من الضروري شرح 
ض قيود املصطلحات اليت جيب شرحهااملستخدمة يف هذه الدراسة. بعاملصطلحات 

هي:
إعطاء الواجبات .  ١

دف تعريفهو طريقة تدريس يقالواجباتإعطاء دمها املعلمون للطالب 
هاًدا ونشاطًا يف التعلم ، وخاصةالطالب وحتفيزهم ليكونوا أكثر اجتهاًدا واجت

التعلم يف املنزل. من خالل إعطاء املهام ، يعترب املعلم الطالب ليس فقط 
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ككائنات تعليمية ولكن أيًضا كمواد تعليمية جيب أن يبحثوا عن املشكالت 
ا حتت إشراف وتوجيه املعلم. ا وحيلو ٨اليت يواجهو

ل مهمة معينة لنسبة للعديد من األشخاص ، كانت اآلراء أو األفكار حو 
لفعل تطوير ملعلماكافية لتقليل الدافع. لذلك هناك مسؤولية على موجودة 

لب عليها من هي عقبة رئيسية جيب التغاملهام اليت تعمل بشكل جيد. الظروف
أجل االستمرارالتحفيز.

للطالب بشكل منتظم ميكن أن يؤدي إعطاء املهام اليت مينحها املعلم 
بدورها ميكن أن تشجع إجيابية واليتمواقف وعادات تعلم ودوري إىل غرس

نفسهم. لذا فإن الطالب على نفسهم والتعلم  نفسهم واملمارسة  الدراسة 
٩إعطاء املهام ميكن أن يؤدي إىل مبادرات الطالب لتطوير أنشطة التعلم.

الكتابةةمهار .٢
براعة أو تاب أوكب ، مهرة  مهارة كتانهم مهارة يف تعلم اللغة العربيةمن بي

الكتابة ب ذلكاليت ال ميكن جتاهلها بسبةالكتابة هي إحدى تلك املهار مهارة
لعملية نشاط له عالقة 

قد تكون منفصلة عن والتعبري يف شكل كتابة. اكتب الالتفكريةمهار 
اللغوية األربعةلقراءة. املهار االستماع والتحدث واملهارات اللغوية األخرى مثلا

تابة هي الك، وأن يؤثر كل منهما على اآلخر.ب أن يكمل كل منهما اآلخرجي
التواصل بنشاط ة العربية. إذا كان احلديث وسيلةتعلم اللغاملهمة يفةإحدى املهار 

املشاعر واألفكار والقراءة التعبري عناآلخرين حىت يتمكن أحدهم من ذلكمع
ث يف الفرتة السابقة ، فالكتابة واليت يستخدمها الناس الكتشاف شيء حدأداة

يف شكل عام ، ألن الكتابةالقدرة الذاتية والتخصص العلمي لحتقيق نشاط لـ
، ميكن للقراء معرفة جودة العلمواألوراق القصريةكتاب أو جمرد خمطوطة رأي

8 T. R. Rustandi, ‘Upaya Guru Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Bahasa Arab Dengan Metode
Penugasan Terhadap Siswa Kelas XI MIPA 6 Di MAN 2 Brebes’, 2020.
9 Ibid.hal 4
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ال تقتصر وسيلة اتصال الكتابة هي أيضا١٠العلمي لشخص ما.مملوكة للتخصص 
األنشطة الكتابية ، هناك حاجة إىل القدرات ، مبا يف ذلك الزمانواملكان. يفعلى

القدرة على التفكري املنتظم واملنطقي ، والقدرة على التعبري عن األفكار بوضوح ، 
تطبيق أساليب التعبري عن األفكار بوضوح.واستخدام اللغة الفعالة ، والقدرة على

بعملية طويلمتر القدرة مكتسبةوبة بشكل جيد. هذه الكتابة املكت
و. الدراسات السابقة

فتنساري ، هييب. ١
ية للفصل الثامن على مهارات الكتابة العربإعطاء الواجبات ثري طريقة

MTs Annur Guppi Mojopahit أطروحة ، ٢٠١٨/٢٠١٩للعام الدراسي .
.٢٠١٨/٢٠١٩.IAINمرتو 

ال املوضوع. طريقة التالوة هي طريقة يستخدمها اختصاصيو التوعية يف إيص
موعة التجريبية و  موعة استخدمت الباحثة تصميم حبث كمي يتكون من ا ا

و الصنف هالضابطة ، وكان الفصل الذي اختاره الباحث للمجموعة التجريبية 
مجايل  موعة من ب ليطالبًا ، واختار الباحث الصنف الثا٢١الثامن أ  كون ا

ت يف هذه طالًبا ، بينما استخدمت أداة مجع ال٢٢الضابطة. مع ما جمموعه  بيا
لتحليل tغة اختبار الدراسة اختبارًا وتوثيًقا ، استخدم الباحث يف هذه الدراسة صي

ت. البيا
ثري استخدام أسلوب التالوة على مهارات  كانت نتائج البحث حول 

للعام MTs An-nuur Guppi Mojopahitلطلبة الصف الثامنالكتابة العربية
وهي نتائج االختبار البعدي للفصل التجرييب أصغر ، ٢٠١٨/٢٠١٩الدراسي 

واالختالف عن البحث السابق مع البحث .٧٣٤٠٩الفئة الضابطة كان املتوسط 

10. Siti kuraidah, “Aplikasi maharah kitabah dalam pembelajaran bahasa arab”,fakultas tarbiyah
dan ilmu keguruan  IAIN kendari, No. 2, vol. 8 (juli-desember, 2015), 82.
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احلايل هو أن البحث السابق استخدم األساليب الكمية يف شكل جتارب 
.واختبارات الحقة ، بينما استخدم البحث احلايل طرق حبث كمية وصفية

. ميغاوايت٢
٤على مهارات كتابة اللغة العربية يف احملمدية إعطاء الواجبات ثري طرق

SMP ليمبانج  ،٢٠١٩/٢٠٢٠

الغرض من هذه الدراسة هو حتديد العالقة بني طريقة اإلسناد ومهارات 
تمع يف هذه الدراسة مجيًعا  املدرسة املتوسطة طالًبا يف ١٧١الكتابة العربية. كان ا

طالبًا وطالبة. تستخدم تقنية ٤٤ليمبانج. وبلغت عينة الدراسة ٤حملمدية اال
ت يف هذه الدراسة االرتب ختبار احندار حتليل البيا اط اللحظي للمنتج متبوًعا 

ثري طريقة التخصيص على إلظهار األمهية الكلية للمتغريينtبسيط واختبار   .
ليمبانج.٤حملمدية املدرسة املتوسطة االيف الكتابة العربية يف ةمهار 

ة وهي  لنسبة للبحث السابق مع البحث احلايل فإن الطريقة متشا أما 
ستخدام األسلوب الكمي لالرتباط اللحظي للمنتج والبحث  البحث السابق 
ستخدام الطريقة الكمية لالرتباط اللحظي للمنتج ، والفرق بني هاتني  احلايل 

الدراستني يكمن يف: عدد العينات.
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الفصل الثاين
طار النظرياإل

اإلطار النظري-أ
باحثة ح اليشر :حىت ال توجد مشاكل يف تفسري عنوان البحث ، يف ما يلي

التعاريف وما يتعلق بعنوان البحث.
إعطاء الواجبات. طريقة ١

أ. تعريف الطريقة
سم الطريقة ، مما يعين تطبيق اخلطو  للغة العربية  ات تُعرف الطريقة 

وحبسب عبد العزيز وهاب فإن الطريقة هي عملية أو بعمل ما.اإلسرتاتيجية للقيام 
إجراء تكون نتيجتها التعلم أو أداة أو من خالل معىن التعلم لتصبح فاعًال. ويف 

، يعّرف أن الطريقة هي طريقة أو مسار حاسن الغولغالوقت نفسه ، وفًقا لـ 
١١جيب اتباعه لتحقيق األهداف التعليمية.

كيف ميكن اليت متت صياغتها ، يُطلب من املعلممث لتحقيق األهداف
لكامل حبيث يتم حتفيللطالب إتقان املوضوع الذي يتم تسليم ز الطالبه 

للمشاركة يف عملية التدريس والتعلم.
إعطاء الواجباتب. طريقة

املهمة هي الوظيفة اليت جيب إكماهلا. إن إسناد املهام كطريقة 
قبل املعلمني للطالب لتحقيق أهداف تعليمية تدريس هو تكليف وظيفي من 

معينة. ومن خالل إعطاء هذه املهام ، يتعلم الطالب أداء الواجبات. عند 
تنفيذ أنشطة التعلم ، من املتوقع أن حيصل الطالب على نتيجة وهي تغيريات 

١٢سلوك معينة وفًقا أهداف حمددة سلفا.

11 Muhammad Taqwim Arief, “Pengaruh Pelaksanaan Metode Pemberian Tugas Terhadap Prestasi
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Smp Negeri 24 Kota Bengkulu”
(2019).
12 Ibid, hal 14
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التعيني:وفًقا لراميوليس ، وفًقا للخرباء ، هناك عدة تعريفات لطرق 
فإن تعيني املهام هو طريقة للتدريس يقوم فيها املعلم بتعيني مهام معينة للطالب 
، بينما يتم فحص النتائج من قبل املعلمني ويكون الطالب مسؤولني عنها. 
ويف الوقت نفسه ، وفًقا لسوريوسوبروتو ، فإن طريقة إعطاء املهام هي طريقة 

تعليمية عن طريق إعطاء مهام للطالب يتم إجراؤها يف غضون لتقدمي املواد ال
١٣فرتة زمنية معينة وجيب أن ُحتسب النتائج إىل املعلم.

واجباتهداف طريقة الج. 
م الشخصية بنشاط يف١ .قبول املهام. لتوفري الفرص للطالب لتنمية قدرا
م وقت ستخداا. مللء وقت الفراغ حىت يتمكن األطفال خارج املدرسة من ٢

.فراغهم إلكمال املهام املدرسية
.درسة. لتقليل التأثريات السلبية عندما يكون الطالب خارج امل٣

م يفريقة التخصيص هو أن بعضها يت: شكل طواجباتد. شكل طريقة ال
جمموعات وبعضها يتم بشكل فردي أو فردي

دة إعطااء الواجبات طريقة  قدمي حتسني تهي أحد البدائل لز
ة اليت جيب تقدميها أهداف تعليمية حمددة. ويرجع ذلك إىل كثافة املواد التعليمي

بينما يكون وقت التعلم حمدوًدا للغاية.
١٩عقبات يف طريقة إسناد املهام أثناء جائحة كوفيد . ه

ء   ذا ١٩كوفيد لو ثري قصري املدى على استمرارية التعلم وسيشعر 
ال . التأثري مجيع األشخاص املرتبطني مبجال التعليم ، سواء يف القرى أو املدن

. يزال التعلم من املنزل عرب اإلنرتنت غريًبا جًدا على العائالت يف إندونيسيا
خاصة ألولياء يعد التعلم من املنزل شيًئا جديًدا للعائالت يف إندونيسيا ،

. أمور الطالب الذين لديهم وظائف ويطلبون منهم التواجد خارج املنزل

13 Ibid, hal 15
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مل حيدث .سيواجه املتعلمون الذين يتعلمون وجهًا لوجه عادة مشاكل نفسية
هذا النشاط التعليمي من املنزل على اإلطالق ومت تنفيذه حىت ال يتم قياس 

.فعالية التعلم عرب اإلنرتنت ومل يتم اختباره
:١٩-معوقات طريقة إسناد املهام أثناء تفشي جائحة كوفيد 

ا تتم عرب اإلنرتنت. ١ أقل فعالية يف عملية التعيني أل
لى الكتابة معوقات يف الكتابة العربية ألن الطالب غري معتادين ع. ٢

ستخدام األدوات أو اهلواتف احملمولة
فعاليةحمدودية وقت التعلم ونتائج التعلم أقل . ٣
قلة تركيز الطالب أثناء التعلم. ٤
قيود الشبكة اليت تؤثر على عملية التعلم. ٥

الكتابةة. مهار ٢
ذا كان احلديث وسيلةتعلم اللغة العربية. إالكتابة هي إحدى املهارات املهمة يف

التعبري عن املشاعر التواصل بنشاط مع اآلخرين حىت يتمكن أحدهم من ذلك
واليت يستخدمها الناس الكتشاف شيء حدث يف الفرتة والقراءة أداةواألفكار 

السابقة ، فالكتابة نشاط لـتحقيق القدرة الذاتية والتخصص العلمي لعام ، ألن 
واألوراق القصرية ، ميكن للقراء معرفة الكتابة يف شكل كتاب أو جمرد نص رأي

١٤ما.مملوكة للتخصص العلمي لشخصجودة العلم

ى التفكري املنتظم واملنطقي ، والقدرة على التعبرياألفكار الواضحة القدرة عل
تطبيق أساليب الكتابة املكتوبة بشكل جيد. واالستخدام الفعال للغة والقدرات

الكتابة على متر بعملية طويلة. قبل الوصول إىل مستوى القدرةهذه القدرة مكتسبة

14 Sitti Kuraedah, “APLIKASI MAHARAH KITABAH DALAM PEMBELAJARAN BAHASA
ARAB Sitti Kuraedah,” Al-Ta’dib: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan, IAIN Kendari 8, no. 2 (2015):
82–98.
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التعرف على الرموز الصوتية ة وهياملستوى املتقدم جيب أن يبدأ الطالب من البداي
.١٥وكتابتها

ت على األقل مدجمة يف فعل الكتابة ، وهي: هناك ثالثة مكو
ل والفقرات واهلجاء . إتقان اللغة املكتوبة ، مبا يف ذلك املفردات والبنية واجلم١

وما إىل ذلك. والشظا
ت املقال حسب املوضوع املراد كتابته.٢ . التمكن من حمتو
ت.٣ ستخدام اللغة املكتوبة إتقان أنواع الكتابة. وهي كيفية ترتيب احملتو الكتابة 

التكوين املطلوب ، مثل املقاالت واملقاالت والقصص القصرية لتشكيل أ
١٦واألوراقوما إىل ذلك وهلم جرا.

أهداف مهارة الكتابةأ. 
سوف يكتبها. جيب أن يكون لكل كاتب هدف واضح من الكتابة

Rini Kristiantariيكشف  واليت ستوجه شخًصا ) أن الغرض من٢٠٠٤:١٠١)
افضل واحد. الكتابة فقط إلكمال مهمة ما بشكل واضح يف جهوده للكتابة

ن االلتزام هو هدف كتابة حقيقي.أو إجناز ١٧ال ميكن القول 

الكتابةةب. عملية مهار 
عرفة والعثور البحث عن املاملرحلة هي مرحلة. مرحلة ما قبل الكتابة: هذه ١

ؤلف.اخلربة املكتسبة واملطلوبة من قبل املعليها واسرتجاعها أو
، لة والغرض منهاملؤلف موضوع املقا. مرحلة الكتابة: يف هذه املرحلة ، حدد ا٢

ومجع املعلومات ذات الصلة ، ووضع اخلطوط العريضة للمقال.
هذه املرحلة هي مرحلة تنقيح وإتقان املسودة األوىل . مرحلة ما بعد الكتابة: ٣

١٨للمقال الناتج. يتكون هذا النشاط من التحرير واإلصالح (مراجعة)

15 Ibid, hal 84
16 Ibid, hal 84
17 Keifer GEffenberger F, , Angewandte Chemie International Edition, hal.14
18 Keifer GEffenberger F, , Angewandte Chemie International Edition, hal.1٦
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.العربية٣
أهم وسيلة لإلنسانضد احملاور. اللغة هياللغة هي أداة إلخراج قلب املرء وعقله
العربية ، فإن العديد من بتقييم تعلم اللغة للتفاعل مع اآلخرين. كيف يرتبط الناس

يعتقد البعض أن اللغة العربية هي لغة الدين وجهات النظر غري متجانسة. جزئيا
ا العربية للغة العربية.أل هناك من يعتقد أن تعلم كأداة لدراسة النصوص املقدسة 

١٩املعرفة اإلسالمية.اللغة العربية هو تعلم لغة املعرفة

ت واملواد التقنيار يؤدي إىل طرق خمتلفة ،هذا االختالف يف وجهة النظ
فإن تعلم اللغة العربية التواصل ، لذلكالتعليمية ووسائل التعلم. إذا ، العربية كأداة

ن يف استخدام يتدرب املتعلمون كثريًا وهم ماهرو يركز بشكل أكرب على الكيفية
العربية سواء كانت مسعية أو حمادثة أو قراءة أو كتابة.التحدث

املرتمجة هي عملية متكني اللغة العربية لذلك ميكن لوظيفة تعلم اللغة العربية
التعليم الطالب أو متعلمي اللغة العربية سواء يف نطاق اللغة ،للمشاركني

٢٠واالجتماعية والدينية والدولة.

رياإلطار الفك-ب
لعالقة بني افيه االطار التفكري هو منوذج أو أيًضا وصف يف شكل مفهوم يصف 

، ط أو خمطططار الذهين يف شكل خمط، من األفضل أن يكون اإلمتغري وآخر.لذلك
ت اليت ستتم دراستها بعد ذ لك يف مرحلة دف تسهيل فهم بعض متغريات البيا

الحقة.
صياغة مشكلة ، أيال إطار عمل التفكري هذاميكن أيًضا أن يقال أو ميكن أن يق

ملفاهيم واالفرتاضات اجود عملية استنتاجية من أجل إنتاج بعض مت إجراؤها بناءً على و 
اليت ُتستخدم لتسهيل األمر على الباحث لصياغة فرضيته البحثية.

19 Rahmat Iswanto, “Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Pemanfaatan Teknologi,” Arabiyatuna :
Jurnal Bahasa Arab 1, no. 2 (2017): 139.
20 Ibid, hal 142
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البحثفروض-ج
مدرسة اللغة العربية يف    مهارة الكتابة رغبةعلطريقة إعطاء الواجباتيفثريإن

رماملتوسطة اإلسالمية بوكت قرآن نوسنتار ثري اتفاعهي،يف الفصل األولما
.اللغة العربيةطريقة إعطاء الواجبات عل مهارة الكتابة 

:يلیفيماالرسالةهذهيفالبحثالفروضوأما
إعطاء الواجبات عل مهارة الكتابة اللغة طريقة يفثري: Haالبديلالفرض. ١

العربية
مهارة الكتابة ى طريقة إعطاء الواجبات عليفثريال:Hoالصفريالفرض. ٢

اللغة
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الفصل الثالث
منهج البحث

البحثمدخل. ١
ًجا كمًيا ألن األعراض امللحوظة يتم حتويلها إىل أرقام إ ستخدم هذه الدراسة 

ج جترييب هو دراسة  ستخدام  إىل إحصائيات وفًقا لسوجيونو ، فإن البحث 
ثريات معينة على متغريات أخرى يف ظل ظروف حمكومة تسعى إىل  إجياد 

٢١حكام.

يف هذه الدراسة هو إن التصميم الذي استخدمه البحثهلذا السبب ، ف
ديدات الصالحية ، أي التجارب لتصميم استنتاجات صحيحة أو  استخدام 
صحيحة. جيب توجيه التهديدات الستخالص استنتاجات صحيحة إىل البحث 

تجرييب. تشري صحة التهديد إىل األسباب احملددة اليت جتعل من املمكن ارتكاب ال
٢٢األخطاء يف التوصل إىل االستنتاجات.

ت املتغري التابع يف هذا التصميم ، يف بداية الدراسة ، يتم إعادة قياس قياسا
ع نفس أداة الذي خضع له املوضوع بعد معاجلته ، كيف يكون املتغري التابع م

مبثابة صف ياس. يف هذه الدراسة اختارت الباحثة عينة من صف واحد لتكونالق
تجربة وبعدها.جترييب. يف هذا التصميم ، مت عمل املالحظات مرتني ، أي قبل ال

جمتمع البحث والعينة.٢
أ. تعداد السكان

العدد الكامل لألشخاص أو املقيمني يف سكان والعينة على النحو التايل ،ال
عدد األشخاص أو األفراد الذين لديهم نفس اخلصائص ؛ عدد السكان ؛املنطقة

21 Mohammad Mulyadi, “Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar
Menggabungkannya,” Jurnal Studi Komunikasi dan Media 15, no. 1 (2013): 128.
22 Ibid, 56



١٦

جمموعة من ة األخرى يف وحدة فضائية معينة ؛من البشر والكائنات احلي
األشخاص أو األشياء أو األشياء اليت هي مصدر أخذ املنرب ؛ جمموعة اليت تليب 

ميكن استنتاج أن السكان هم جمموعة ة تتعلق مبشكالت البحثشروطًا معين
موعات اليت هلا نفس اخلصائص اليت ميكن استخدام ها من األشخاص أو ا

لنسبة لتالميذ هذه الدراسة ، فكانوا كعينات ملصادر أو مواد البحث. أما 
آن املدرسة املتوسطة اإلسالمية بوكت قر طالب الصف السابع الذين كانوا يف

رم ٢٣.نوسنتار ما

ب. عينة
شيء يستخدم إلظهار طبيعة جمموعة أكرب ؛ يف العينة / العينة هو ؛ تعر 

يف األنشطة البحثية ، ميكن تفسري العينة قسم صغري ميثل جمموعة أكرب أو كل.
ا عدد جزء من السكان ميثل موقعهم السكان ويستخدمون كمصدر  على أ

ت البحث. بلغ عدد العينات يف هذه الدراسة  طالًبا من الصف ٢٥جلمع بيا
رمالسابع يف  ٢٤مدرسة املتوسطة اإلسالمية بوكت قرآن نوسنتار ما

البحثاوتأد.۳
ت البحث. يف البحث الكمي وتالبحث هي أداوتأدا تستخدم يف مجع بيا

ت / أدوات البحث اليت يستخدمها  ، بشكل عام ، يتم تطوير أدوات مجع البيا
ت اليت سيتم  الباحثون من وصف متغريات البحث اليت مت تطويرها من النظر

٢٥اختبارها من خالل أنشطة البحث املنفذة.

ثري ستخدم لتحديد وجود أو عدم وجود "إدراسة أداة يف الوتكانت األدا
لدى زمن فريوس  عطء الواجبات على مهارة الكتابة اللغة العربية يفإطريقة  كورو

رمالطالب الفصل األول يف مدرسة املتوسطة " اإلسالمية بوكت قرآن نوسنتار ما

23 Nurjanna, “Penggunaan Metode Pemberian Tugas Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis
Surat Siswa Kelas IV SDN 2 Lais,” Jurnal Kreatif Tadulako Online 4, no. 2354–614X (2016):
135–148.
24 Ibid, 6
25 Ibid, 10
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ت اخلاصة بتأثري ستخدام. طريقة املراقبة. ويف الوقت نفسه ، التعرف على الب يا
ستخدام طريقة إعطاء الواجبات على شكل كتايب لتحديد مدى  طريقة اإلسناد 

للغة العربيةقدرة الطالب على  الكتابة 


